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afinal?
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O FUTURO DA EDUCAÇÃO EM UM MUNDO EXPONENCIAL
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Tech Gerações

Trabalho Skills



SociedadePessoal Organização



DRIVER 1

Tech

















The 6 Ds of 
ExponenOals



Digitalização Decepção Disrupção

Desmaterialização Desmonetização Democratização



Um mundo de 
abundância



mentalidade 
exponencial



DRIVER 2

Gerações



B 1946 - 1964 
As grandes revoluções 
Alto poder econômico 
Forte hierarquia

X 1965 - 1979 
Equilíbrio 
Super protetores 
Hierarquia

1965 - 1979 
Equilíbrio entre trabalho e família 
Super protetores 
Amor e ódio pela hierarquiaZ1998 - 2010 

Mundo complexo 
Empreendedorismo 

Colaboração

Z
1965 - 1979 
Equilíbrio entre trabalho e família 
Super protetores 
Amor e ódio pela hierarquiaY1980 - 1997 

Educação sofisticada 
Mundo estável 

Sem hierarquia



adaptação



DRIVER 3

Trabalho





We organize trips all over the world for professionals 
who want to work remotely or people who want to 

focus on personal projects while travelling.







Colaboração 
Diversidade 

MulOcultural



cultura global



DRIVER 4

Skills





future skills



CriOcal Thinking and Problem Solving
CollaboraOon and Leading by Influence

Agility and Adaptability
IniOaOve and Entrepreneurship

EffecOve oral and wriXen communicaOon
Assessing and Analyzing InformaOon

Curiosity and ImaginaOon



Drivers da 
mudança

Tech Gerações Trabalho Skills



Não linear 
Conectado 

Imprevisível





singapore

‘Skills, not degrees, at a premium now’



Os indivíduos 
mais seletivos





O papel das 
escolas



Landscape



















Our platform is the foundation for learner-centric education.



Tendências



Modelos 
híbridos



O fim do 
emprego



Múltiplos ciclos 
de carreira



O trabalho 
que se ama



Skills, not 
degrees



Explosão das 
escolas de 

nicho



Novos 
modelos de 

negócios



O padrão 
para todos!



Ins;tuições 
estabelecidas



Três 
perguntas:



O meu modelo de 
negócios resisOrá a 
possíveis processos 
de ruptura?



Essa mudança, se 
houver de fato, 
será rápida ou uma 
transição suave?



O que é preciso 
para transformar 
a minha empresa?



O que é preciso?



Mantenedora 
& DisrupOva



Uma história…



Velocidade



One more thing…



"Não tínhamos deixado que a tecnologia 
sobrepujasse nosso verdadeiro propósito: 

fazer um grande filme." 
Ed Catmull (Pixar, no livro Criatividade SA).



Qual é o nosso propósito?



www.howedu.com.br 

leandro@howedu.com.br 
(41)  98832.6500 

Facebook.com/howeducation 
Instagram.com/howeducation

http://bit.ly/anec2018



@LeandroHenrique
Entrepreneur and educator

É empreendedor e educador. Fundador de empresas de tecnologia, 
inovação e design. Mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da 
Informação pela UFPR e graduado em Gestão da Informação pela 
UFPR. Foi aluno do MBA em Administração da ISAE/FGV e de Ciência 
da Computação na PUCPR. Como educador, atuou nos últimos 12 anos 
em gestão educacional, com experiência em diversas áreas. Foi head de 
Inovação e de Pós-Graduação da Universidade Positivo (Grupo Positivo) 
em Curitiba, onde também atuou como coordenador de Engenharia da 
Computação, da Incubadora de Startups e de diversos comitês de 
negócios da instituição. Atualmente, é founder da How - uma escola de 
economia digital, palestrante em diversos eventos pelo Brasil, professor 
de inovação em cursos de Pós-Graduação, consultor, conselheiro de 
startups e investidor-anjo.
Saiba mais: https://www.linkedin.com/in/leandrohenrique/


